Stepping Stones 4 bk – Chapter 4: Get fit!
Stone 13
Vragen hoe iemand zich voelt en hierop
reageren:
How are you?
I’m fine, thanks.
You sound unhappy, don’t you?
Yes, I really do, because I’m ill.
What’s the matter.
I don’t know, but I think I have a cramp in
my leg.
How are you feeling?
I feel depressed.
I feel tired.
I feel awful.
I feel wonderful.
I’m unhappy, because my friend has left me.
I don’t feel happy, because I’m the smallest
boy.
What made you feel so awful?
I really don’t know.
What made you feel so unhappy.
Why did it make you feel so unhappy.
Because I have never lost a friend before.
Why did it make you feel so happy?
It made me feel happy, because she was
looking at me.

Hoe gaat het met je?
Het gaat goed, dank je.
Je klinkt ongelukkig, hè?
Jazeker, omdat ik ziek ben.
Wat is er aan de hand?
Ik weet het niet, maar ik denk dat ik kramp
in mijn been heb.
Hoe voel je je?
Ik voel me somber.
Ik voel me moe.
Ik voel me afschuwelijk.
Ik voel me geweldig.
Ik ben ongelukkig omdat mijn vriend mij
heeft verlaten.
Ik voel me niet gelukkig omdat ik de kleinste
jongen ben.
Waardoor voelde je je zo afschuwelijk?
Ik weet het echt niet.
Waardoor voelde je je zo ongelukkig?
Waarom werd je er zo ongelukkig van?
Omdat ik nog nooit eerder een vriend heb
verloren.
Waarom werd je er zo gelukkig van?
Het maakte me gelukkig omdat ze naar me
keek.

Stone 14
Iemand advies geven:
Don’t give up hope!
If I were you, I would go to the doctor.
If I were you, I would talk about it with my
friends.
You don’t have to lose weight.
You mustn’t worry too much.
You should eat more fruit!
You should get more exercise!
You should take your practice every day!
You should talk about it with your parents.

Geef de hoop niet op!
Als ik jou was, zou ik naar de dokter gaan.
Als ik jou was, zou ik met mijn vrienden
praten.
Je hoeft niet af te vallen.
Je moet je niet te veel zorgen maken.
Je zou meer fruit moeten eten!
Je zou je meer moeten bewegen!
Je zou elke dag moeten oefenen!
Je zou er met je ouders over moeten praten.

Stone 15
Iemand uitnodigen:
Do you feel like going to the Cup Final with
me?
Do you want to go to London with me?

Heb je zin om met mij naar de Cup Final te
gaan?
Wil je met mij naar Londen gaan?

Would you like to go there with me?
How about going to the fitness centre
together?
How about coming along to the fitness
centre?
I was wondering if you’d like to go swimming
with me.
I was wondering if you’d like to go biking
with me.
I was wondering if you’d like to go to fitness
class with me.

Zou je daar met mij heen willen gaan?
Wat vind je ervan om samen naar het
fitnesscentrum te gaan.
Wat vind je ervan om mee te gaan naar het
fitnesscentrum.
Ik vroeg me af of je zin had om met mij mee
te gaan zwemmen.
Ik vroeg me af of je zin had om met mij te
gaan fietsen.
Ik vroeg me af of je zin had om met mij naar
de fitnessklas te gaan.

Reageren op een uitnodiging:
Sounds great!
Sure!
That would be perfect!
I’m afraid I can’t, because it’s too expensive
for me.
I’m afraid I can’t, because I don’t like to
practise outdoors.
I’d love to, but I can only join you at
weekends.
I’d love to, but the next two months I’m too
busy.
No, thanks. Perhaps another time.
No, I don’t like fitness.
No, I don’t want to meet hooligans. I’ll watch
the match on TV.

Dat klinkt geweldig!
Natuurlijk!
Dat zou perfect zijn!
Ik ben bang dat ik niet kan, omdat het te
duur voor me is.
Ik ben bang dat ik niet kan, omdat ik er niet
van houd om buiten te trainen.
Ik zou graag willen, maar ik kan alleen in het
weekend met je meedoen.
Ik zou graag willen, maar de komende twee
maanden ben ik te druk.
Nee, dank je. Misschien een andere keer.
Nee, ik houd niet van fitness.
Nee, ik wil geen hooligans ontmoeten. Ik zal
naar de wedstrijd op tv kijken.

